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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συνήλθε σε 

συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, και συζήτησε τα ακόλουθα θέματα: 

 

1. Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

 (Αρ. Φακ. 23.01.063.010-2022) 

 Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση επί της αρχής για το πιο πάνω νομοσχέδιο, σκοπός 

του οποίου είναι ο καθορισμός ελάχιστου αριθμού επιβατών τον οποίο επιτρέπεται να 

μεταφέρουν επιβατηγά οχήματα άδειας «Ε» (έκτακτες τουριστικές γραμμές), 

προκειμένου να διαφοροποιηθούν με σαφήνεια από τα οχήματα κατηγορίας «Τ» 

(ταξί). 

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε 

την επιτροπή για το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε το υπουργείο με 

τους επηρεαζόμενους φορείς. 

 Η επιτροπή, αφού ζήτησε την κατάθεση του αναθεωρημένου κειμένου του 

νομοσχεδίου, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη 

συνεδρία της. 

 



 

 

2. Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022  

(Αρ. Φακ. 23.02.063.112-2022) 

 

Η επιτροπή άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής για την πιο πάνω πρόταση νόμου, η 

οποία κατατέθηκε έπειτα από εισήγηση του κ. Ανδρέα Αποστόλου εκ μέρους του 

Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και έχει ως σκοπό την παροχή δυνατότητας σε 

πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για απόκτηση άδειας οδήγησης να υποβάλλει 

ταυτόχρονα, εάν το επιθυμεί, τη γραπτή συγκατάθεσή του, για να εγγραφεί στο αρχείο 

δοτών αίματος που τηρεί το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας.  

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου παρουσίασε τις πρόνοιες αυτής και ανέφερε ότι 

απώτερος στόχος τους είναι η προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και η ενίσχυση 

της τράπεζας αίματος στη Δημοκρατία.  Αφού ακούστηκαν οι εισηγήσεις της 

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τις οποίες 

συμφώνησε τόσο ο εισηγητής όσο και οι εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών 

τμημάτων, η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει με την κατ’ άρθρον συζήτηση της 

πρότασης νόμου κατά την επόμενη συνεδρία της.  

 

3. Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) 

Νόμος του 2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.179-2021)  

4. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 

2021. 

(Αρ. Φακ. 23.01.062.180-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε, παρουσία κυβερνητικών αρμοδίων και εκπροσώπων 

εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση για τα πιο πάνω νομοσχέδια, σκοπός των 

οποίων είναι η προσθήκη, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, στις συμβάσεις εκμίσθωσης 

οχημάτων προνοιών σε σχέση με τις υποχρεώσεις των μερών σε ό,τι αφορά στην 

εξόφληση προστίμων που προκύπτουν κατά την περίοδο εκμίσθωσης του οχήματος.  



Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή για την εξέλιξη της ετοιμασίας νέου 

νομοσχεδίου, με σκοπό την τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς 

Οδηγό Νόμου, ώστε να προβλεφθεί η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος 

καταχώρισης των στοιχείων των εμπλεκόμενων σε καταγγελία μισθωτών, μέσω του 

οποίου θα καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός τους και θα παρέχεται η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής πληρωμής του προστίμου.  Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι πρόνοιες του 

νομοσχεδίου κοινοποιήθηκαν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τους οποίους 

διεξήχθη διαβούλευση προς βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής του και ότι το κείμενο 

του νομοσχεδίου, όπως έχει διαμορφωθεί θα κατατεθεί το συντομότερο δυνατό και 

στη συνέχεια θα αποσυρθούν τα ανωτέρω νομοσχέδια. 

Η επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση σε μεταγενέστερη συνεδρία της, 

μέχρι την οποία κάλεσε την εκτελεστική εξουσία όπως καταθέσει το νέο νομοσχέδιο 

στη Βουλή.   

 

5. Ενημέρωση για τη λειτουργία του νέου συστήματος φωτοεπισήμανσης. 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.826-2021) 

 Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία του 

αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής του νέου 

συστήματος φωτοεπισήμανσης μετά την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου από την 

ολομέλεια τον Οκτώβριο του 2021. 

 Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Μεταφορών και Έργων παρέθεσε στην επιτροπή στοιχεία αναφορικά, μεταξύ άλλων, 

με την πορεία σταδιακής υλοποίησης του συστήματος φωτοεπισήμανσης, τις 

καταγγελίες που έχουν καταγραφεί, το ποσοστό αυτών που έχουν προωθηθεί ή 

απορριφθεί αντίστοιχα, καθώς και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την 

πιλοτική εφαρμογή του συστήματος.   

 Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας Κύπρου επισήμανε ότι παρατηρείται αυξημένη 

συμμόρφωση του κοινού με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας από την εφαρμογή του 

συστήματος φωτοεπισήμανσης, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία του.  



Τα μέλη της επιτροπής αναφέρθηκαν σε αδυναμίες του συστήματος, οι οποίες 

πιθανόν να οδηγήσουν σε μη ουσιώδεις καταγγελίες, σε σχέση με τις οποίες ο 

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι για κάθε 

καταγγελία καταγράφεται σύντομο βίντεο, στη βάση του οποίου μπορεί να 

διαπιστωθεί κατά πόσο οι συνθήκες της παράβασης δικαιολογούν την απόρριψη της 

καταγγελίας.  

Καταληκτικά, η επιτροπή ζήτησε την κατάθεση στην επιτροπή των στοιχείων που 

παρουσιάστηκαν από την εκτελεστική εξουσία.  

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 

Email: parliamentary-commitees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
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